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Aarhus Stifts landemodeakt for 2018  
ved stiftskontorchef Jette Madsen 

 
År 2018, den 29. august blev Aarhus Stifts landemode afholdt med biskop Henrik Wigh-Poulsen og 

stiftamtmand Torben Sørensen. 

Landemodet blev indledt med at synge salme nr. 424 i Den Danske Salmebog. 

 

Velkomst ved biskoppen 

Biskoppen bød velkommen med en særlig velkomst til provst for Norddjurs Provsti Lars Seeberg 

og med en tak til provst for Syddjurs Provsti Benedikte Bock Pedersen for en god prædiken til lan-

demodegudstjenesten. 

 

Biskoppens beretning 

Gennemførelse af psykisk APV i Aarhus Stift 

Biskoppen redegjorde for den ekstra psykiske APV, som blev gennemført i Aarhus Stift i foråret 

2018 som opfølgning på mobberapporten. Den psykiske APV viste, at der naturligvis er problemer 

og udfordringer i Aarhus Stift, men ikke i det omfang, som mobberapporten viste, og nu arbejder 

provsterne og arbejdsmiljørepræsentanterne videre med resultaterne. 

Biskoppen oplyste, at arbejdsmiljøudvalget har søgt om at blive fritaget for at gennemføre en ny 

psykisk APV til efteråret 2018 sammen med de øvrige stifter. Den ansøgning har udvalget fået af-

slag på med henvisning til, at det er vigtigt, at der gennemføres APV samlet for alle stifter. 

 

Esben Andersen oplyste, at han har drøftet mobning med præsterne i forbindelse med MUS samta-

lerne. 

 

Budgetanalyse af stifterne 

Biskoppen har tidligere orienteret om den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse og budget-

analyse af stifterne, der blev offentliggjort i december 2017. Han redegjorde for det arbejde, der nu 

er iværksat som opfølgning herpå, herunder den konference, der blev afholdt i juni måned 2018. 

Her forsøgte man at tale sig ind på emnet, herunder en bedre opgavefordeling i folkekirken. I den 

forbindelse bliver det interessant, hvordan opgavefordelingen bliver mellem provsti og stift. 

 

Poul Henning Bartholin gav udtryk for, at den gamle rollefordeling, efter hans opfattelse, er en mis-

forståelse, idet Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation, mens provstierne og 

stifterne er myndigheder. Han håber, at den nye fordeling bliver mere afklarende. 
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Esben Andersen finder processen interessant og vil gerne støtte den, i det omfang det er muligt. Han 

foreslog, at der i forbindelse med LUS samtalerne mellem biskoppen og provsten også finder en 

samtale sted mellem stiftet og provst/provstisekretær. 

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen oplyste, at provsteforeningen bliver repræsenteret i arbejdet ved 

provsterne Peter Birch og Jørgen Christensen og hun understregede, at provsteforeningen ikke går 

ind i arbejdet for at få flere opgaver, men for at sætte fokus på, at der skal være ressourcer til de 

opgaver provstierne skal løse. 

 

Biskoppen opfordrede provsterne til at sende ham gode forslag til arbejdet. 

 

Konferencen ”Fælles om” 

Esben Thusgård runddelte udkast til program for den kommende konference den 31. januar 2019 og 

gennemgik dette. 

Provsterne blev opfordret til at tænke med og sende eventuelle forslag omkring konferencen til Es-

ben Thusgård. 

 

Birgith Nørlund Jensen orienterede om et møde mellem Randers Kommune og Randers Nordre og 

Randers Søndre provstier med gode samtaler og konkrete forslag til det videre samarbejde. 

 

Biskoppen orienterede om arbejdet med at lave en slags ”forbindelsesofficer” mellem folkekirken 

og Aarhus Kommune, så der er én der tager telefonen, når kommunen ringer. 

 

Der udspandt sig en drøftelse af dette vigtige anliggende og der var enighed om, at det skal sættes 

på dagsordenen til et provstemode. 

 

Esben Andersen orienterede om det fælles diakoniudvalg, som man har nedsat i Aarhus Vestre 

Provsti. 

 

Jacob Køhn Andersen bemærkede, at præsterne er hårdt spændt for allerede. 

 

Til det svarede biskoppen, at opgaven er at fastholde det traditionelle præstearbejde og ikke at skabe 

nye opgaver. 

 

Anders Bonde orienterede om erfaringerne fra Favrskov Provsti med en hjemmeplejepræst, som 

skaber en vigtig fortælling om folkekirken. 

 

Kommunikation i Aarhus Stift 

Biskoppen orienterede om, at Aarhus Stift gennem nogen tid har arbejdet med kommunikation, og 

at der efterhånden tegner sig et billede af, at der satses meget på kommunikation lokalt ved ansæt-

telse af kommunikationsmedarbejdere i provstierne. Det bifalder biskoppen, da det er der, man ken-

der de lokale forhold. 

Biskoppen har dog behov for at have overblik over, hvad der sker i provstierne. 

 

Det blev oplyst, at man i Aarhus Domprovsti, Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Søndre Provsti er 

gået sammen om kommunikationsopgaven, mens Aarhus Vestre Provsti vil være deltagende i even-

tuelle kampagner. 

 

Norddjurs Provsti og Syddjurs Provsti arbejder på at ansætte en fælles kommunikationspræst. 
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Randers Nordre og Randers Søndre provstier arbejder på at lave en fælles aftale med Danmarks 

Kirkelige Mediecenter i forbindelse med et pilotprojekt. Her er Aarhus Vestre Provsti også med. 

 

Horsens Provsti arbejder på at lave en 2 årig ordning omkring kommunikation. 

 

Favrskov Provsti forventer at ansætte en kommunikationsmedarbejder på sigt. 

 

Odder Provsti har ikke en kommunikationsmedarbejder på provstiplan og der vil være behov for, at 

provstiet kan arbejde sammen med andre om opgaven. 

 

Skanderborg Provsti har ikke ansat nogen kommunikationsmedarbejder, men måske vil der blive 

ansat en med tiden. 

 

Hobro-Mariager Provsti har ikke ansat en kommunikationsmedarbejder og man oplever ikke pro-

blemer med at få sine historier ud. 

 

Biskoppen takkede for orienteringen og han overvejer, om der på et tidspunkt skal være et netværk 

for kommunikationsmedarbejderne i stiftet. 

 

Herudover orienterede biskoppen om, at der i kommunikationsudvalget arbejdes med at få ryddet 

op i hjemmesider m.v. og at han fortsat vil udgive et månedligt nyhedsbrev, udgive en videohilsen 

til jul og at han er på Instagram. 

 

Kommende lønforhandlinger for præster og provster 

Biskoppen henviste til det udsendte brev herom. 

 

Dorte Sørensen oplyste, at fristen for ansøgninger til provstepuljen er 15. september 2018. 

 

Status for beretninger fra provstierne til erstatning for årbogen 

Biskoppen orienterede om, at der vil komme en skabelon til beretningerne. 

 

Status for ”Kirken i Byen” 

Esben Thusgård orienterede om arbejdet i projektet og arbejdet med at få det forankret, når projek-

tet udløber med udgangen af 2019. Der arbejdes på at flytte samtalerne ud i stiftet og der vil blive 

arrangeret nogle regionale stormøder i slutningen af 2019. 

Der var enighed om, at det vil være en god mulighed for at fortsætte samtalerne med kommunerne. 

 

Esben Andersen gav udtryk for frustration over den nye skolestruktur i Aarhus Kommune, som be-

sværliggør samarbejdet. 

 

Dorte Sørensen bemærkede, at den oplevelse har de længe haft på landet. 

 

Stiftamtmandens beretning for klostre og stiftelser 

Torben Sørensen orienterede om status for de 4 tilbageværende klostre og stiftelser i Aarhus Stift: 

Randers Kloster 

Vor Frue Kloster 

Støvringgård Kloster 

Den Hørningske Stiftelse 

 

Overordnet set går det godt med udlejningen, men der er tale om omkostningstunge huse. 
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Der arbejdes nu med at få vedtægterne for klostrene og stiftelserne ændret, så stiftamtmanden skri-

ves ud af vedtægterne. Det sker som følge af lovændringerne for Statsforvaltningen. 

 

Det betyder også, at dette punkt fremover ikke vil være på dagsordenen til landemodeforhandlin-

gerne og at dette er Torben Sørensens sidste landemode. 

 

Han takkede biskoppen, provsterne og stiftspersonalet for godt samarbejde. 

 

Biskoppen tilkendegav, at det er vemodigt, at Torben Sørensen ikke længere skal være stiftamt-

mand og han takkede for samarbejdet. 

 

Eventuelt 

Biskoppen orienterede om ansættelse af Laura Gylden-Damgaard som uddannelseskonsulent. Bi-

skoppen forventer sig meget godt af denne ansættelse, men det er naturligvis også en ny spiller på 

banen og alle skal finde en plads i det. 

 

Biskoppen vil snart sende besked ud til provsterne om opgavefordelingen mellem biskop, provster 

og uddannelseskonsulent. 

 

Biskoppen oplyste om branden i Vor Frelsers Kirke i Horsens, som han havde besigtiget. Der har i 

den forbindelse været meget tale om brand- og røgalarmer i kirkerne. Det er biskoppens opfattelse, 

at man konkret skal overveje, om brand- og røgalarmer giver mening i den enkelte kirke og han 

opfordrede provsterne til at tage spørgsmålet op i forbindelse med syn af kirkerne eller ved andre 

lejligheder. 

 

Annette Bennedsgaard oplyste, at man i Horsens Provsti ansætter 2 fuldtids provstisekretærer, hvil-

ket er er ekstra bemanding, der kan udlånes til andre provstier, hvis der måtte være behov for det. 

 

Jørgen Pontoppidan efterlyste et evalueringsmøde med provstirevisionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


